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W sprawie Ukrainy 
– To jeden z największych świa-

towych producentów i eksporte-
rów zboża, które transportuje się 
głównie drogą morską. Tymcza-
sem Rosja blokuje porty na Morzu 
Czarnym. To powoduje groźbę 
gwałtownego wzrostu cen zbóż 
na światowych rynkach oraz nie-
dobory żywności w krajach pół-
nocnej Afryki i Bliskiego Wschodu 
– piszą członkowie Sekcji Przemy-
słu Cukierniczego, Młynarskiego 
i Piekarniczego NSZZ ,,Solidar-
ność”. Wzywają też Komisję Krajo-
wą i współpracujące europejskie 
oraz światowe federacje do sko-
ordynowanych działań i wywar-
cia presji na światowe mocarstwa 
w sprawie zagwarantowania prze-
pływu ukraińskiego zboża. 

Krzyże Wolności 
i Solidarności

Członkowie Solidarności Wal-
czącej otrzymali Krzyże Wolności 
i Solidarności. Był to kulminacyjny 
moment obchodów 40 rocznicy 
powstania tej organizacji. Uroczy-
stość miała miejsce w siedzibie 
NSZZ „Solidarność” Region Dolny 
Śląsk. Premier RP Mateusz Mora-
wiecki, syn założyciela Solidarności 
Walczącej Kornela Morawieckie-
go, podkreślił, że SW „wydobywała 
z ludzi to, co najlepsze”. Mimo róż-
nicy poglądów czy pochodzenia 
była miejscem współpracy wielu 
osób. Więcej na ten temat pisze-
my TUTAJ…>>

O pracy za granicą
Skomplikowana sytuacja geo-

polityczna, trudna sytuacja, w jakiej 
znalazły się kraje na skutek pande-
mii, złamanie rynków pracy i groź-
ba kryzysu żywnościowego wywo-
łane agresją rosyjską to niektóre 
z tematów, jakie zostały podjęte 
podczas tegorocznej Międzynaro-
dowej Konferencji Pracy. Zakoń-
czyła się ona w miniony czwartek. 
Każdy kraj reprezentowała delega-
cja, w skład której wchodzili przed-
stawiciele strony rządowej, praco-
dawców i związków zawodowych 
oraz ich doradcy.  Więcej na ten 
temat piszemy TUTAJ…>>

– Sytuacja, w której się znaleźli-
śmy, i brak jakichkolwiek rozwiązań 
dla sektora rybołówstwa zmusił 
nas do akcji protestacyjnej. Liczy-
liśmy na zrozumienie, ale rząd nie 
zadbał o zabezpieczenie naszych 
warsztatów pracy, z których utrzy-

mywaliśmy swoje rodziny – napi-
sali związkowcy, którzy przeprowa-
dzają dzisiaj akcję protestacyjną. 
Poleca ona na blokowaniu przez 
cały dzień we Władysławowie dro-
gi prowadzącej na Półwysep Helski 
(przepuszczane są pojazdy uprzy-

wilejowane z włączonymi sygnała-
mi świetlnymi i dźwiękowymi). Na 
miejsce ściągnięte zostały spore 
siły policyjne. Tymczasem demon-
stranci przemieszczają się przez 
poszczególne przejścia dla pie-
szych i nie przepuszczają aut. 

Protest we Władysławowie

Pracownicy Morza Bałtyckiego domagają się god-
nych warunków odejścia z zawodu rybaka; godziwe-
go odszkodowania, które umożliwi im stworzenie 
nowych miejsc pracy oraz spłatę zaciągniętych kredy-
tów. Skarżą się, że ze strony rządu nie ma recepty na 
trwałe odebranie im łowisk, ani programu rekompen-
sat za brak możliwości prowadzenia działalności. 

– Od kilku lat dobijamy się o program pomoco-
wy, a przynajmniej o rzeczowy dialog. Odbijamy się 

od drzwi – relacjonuje przewodniczący Komisji Mię-
dzyzakładowej Michał Niedźwiecki. 

– Jeszcze przez kilkanaście lat mieliśmy prowa-
dzić naszą działalność. Nas interesuje nasze życie, 
nasze rodziny oraz załogi, które zostały bez środ-
ków do życia – mówił z kolei Niedźwiecki podczas 
posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. 

Więcej na ten temat piszemy TUTAJ…>> 

Jaki jest problem na Bałtyku?

Związkowcy z PGZ Stocznia 
Wojenna apelują do premie-
ra i ministra obrony narodowej 
o uruchomienie zleceń remonto-
wych dla tego przedsiębiorstwa. 
Wezwanie było jednym z tematów 
spotkania sprawozdawczego Mię-
dzyzakładowego Zebrania De-
legatów NSZZ „Solidarność” PGZ 
Stoczni Wojennej, które odbyło się 
9 czerwca. Uczestnicy przywołali 
wówczas znaczenie morskich sił 
zbrojnych w aktualnej, skompliko-

Co dalej ze stocznią?
wanej i napiętej sytuacji w naszym 
sąsiedztwie. 

Przypomnijmy, że gdyńska 
stocznia specjalizująca się w pro-
dukcji i remontowaniu jednostek 
dla polskiej marynarki wojennej. 
Od 1 stycznia 2018 r. kontrolę 
nad nią przejęła Polska Grupa 
Zbrojeniowa. Rozpoczęto roz-
mowy o budowie „Ratownika” 
i podpisano umowę. Projekt 
okrętu powstał, ale program 
anulowano. 

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nszz-solidarnosc-pracownikow-morza-baltyckiego-domagamy-sie-godnych-warunkow-odejscia-z-zawodu-rybaka
solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krzyze-wolnosci-i-solidarnosci-dla-czlonkow-solidarnosci-walczacej
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/do-jutra-potrwa-miedzynarodowa-konferencja-pracy
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Bardzo ważne jest, żeby pracownicy zrozumieli, że związki muszą istnieć. 
Jeśli ich nie będzie, to pracodawca może zrobić wszystko, w tym ograni-
czyć prawa.

Izabela Kupska-Topór, przewodnicząca Komisji Zakładowej  
NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Puckim 

Tyle kilometrów przejechali uczestnicy Narodowej Sztafety Wolności 
i Solidarności im. Jana Pawła II, która zakończyła się wczoraj przy Po-
mniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku.
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Pikieta została zorganizowana 
w minioną środę i była wyrazem 
sprzeciwu wobec represji i areszto-
wań liderów ruchu pracowniczego 
u naszych wschodnich sąsiadów. 
Manifestujący mieli ze sobą zdję-
cia więzionych oraz przyjęty przez 
XXX Krajowy Zjazd Delegatów 
apel o uwolnienie więzionych. 

Pod budynkiem byli aktywiści 
związkowi z NSZZ „Solidarność” 
i Białorusini, którzy musieli opuścić 
swój kraj ze względu na represje. 

– Wszystko zaczęło się w 2020 
roku, ale momentem kulminacyj-
nym były aresztowania w kwiet-
niu 2022. To początek końca nie-
zależnych związków zawodowych 
na Białorusi, ponieważ po tym, co 
się wydarzyło ludzie będą bać się 
przynależeć do związków. Żądamy 

uwolnienia naszych liderów, których 
aresztowano bezprawnie i domaga-
my się, aby zaprzestano szykan za 
przynależność związkową – mó-
wił Yuri Ravavoi, przewodniczący 
Białoruskiego Kongresu Demokra-
tycznych Związków Zawodowych 
w Azotach w Grodnie, który kilka-
naście miesięcy temu przyjechał do 
Polski zanim białoruska bezpieka 
zdążyła go aresztować. 

Rzecznik prasowy NSZZ „So-
lidarność” Marek Lewandowski 
i Mateusz Szymański, kierownik 
Biura Zagranicznego Komisji Kra-
jowej NSZZ „S” próbowali złożyć 
przyjęty przez KZD apel o uwol-
nienie działaczy na ręce przedsta-
wiciela ambasady, ale nikt z pra-
cowników placówki nie wyszedł 
do manifestujących.

Manifestacja 
pod ambasadą Białorusi

Za nami druga edycja Forum 
Morskiego Radia Gdańsk. Wśród 
gości, którzy wypowiadali się pod-
czas debat, był Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ “Solidarność”. 

– Polski przemysł stoczniowy 
nie musi uczyć się offshoru, bo„sie-
dział” w nim już, kiedy rozmawia-
no o farmach wiatrowych w kon-
tekście tych stojących u wybrzeży 
Niemiec czy Danii. Już wówczas 
polskie �rmy pokazywały, że opa-
nowanie nowoczesnych technolo-
gii i wejście w tę sferę nie stanowi 
najmniejszego problemu – przy-
pominał. – Zawsze istnieje pytanie 
o to, co jest priorytetem. Jeśli sta-
nowi je wybudowanie w szybkim 
czasie farm wiatrowych, to na dziś 
polskie �rmy nie mają niezbęd-

Morskie forum w radiu

W wyniku czerwcowej walory-
zacji składek stany kont i subkont 
ubezpieczonych zwiększyły się 
o 281 mld zł. Jak poinformował ZUS, 
składki i kapitał początkowy wzrosły 
o 9 procent, a środki zgromadzone 
na subkontach o 7 procent. 

Dane z przeprowadzonych wa-
loryzacji rocznych widoczne są już 
na kontach ubezpieczonych oraz na 
pro�lach ubezpieczonych na Plat-
formie Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS. – Waloryzacja składek i sub-

kont przekłada się na wysokość 
przyszłej emerytury – przypomina 
Krzysztof Cieszyński, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS wojewódz-
twa pomorskiego. – Na przykład 
osobie, która zgromadziła na kon-
cie w ZUS 450 tys. zł, w czerwcu 
przybyło dodatkowe blisko 42 tys. 
zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgro-
madził 850 tys. zł w postaci skła-
dek i kapitału początkowego, to 
dzięki waloryzacji jego stan konta 
zwiększył się o ponad 79 tys. zł. 

Aktualizacja składek

Dyskusja o „Agenturze”
IPN zaprasza na dyskusję wokół książki 

„Agentura” prof. Sławomira Cenckiewicza.  
– To nie jest jeszcze jedna 
książka o agentach, tylko 
opowieść o konsekwencjach 
ich uwikłań i roli jaką odegrali 
w budowie postkomunizmu 
– wyjaśnia prof. Sławomir 
Cenckiewicz. Spotkanie za-
planowane na 21 czerwca od-
będzie się w Sali BHP w Gdańsku 
i rozpocznie się o godzinie 18.00. 

Złożone kwiaty przy pamiątko-
wej tablicy, zapalone znicze pod 
Pomnikiem Poległych Stoczniow-
ców, a także modlitwa w Bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku – w ten 
sposób Stowarzyszenie Godność 
przeprowadziło uroczyste obcho-
dy 35. rocznicy III Pielgrzymki Pa-
pieża Jana Pawła II do Polski. 

Rocznicowe uroczystości roz-
poczęły się na Westerplatte, gdzie 
12 czerwca 1987 roku św. Jan 
Paweł II spotkał się z młodzieżą, 
która przyjechała z całej Polski. Na 
tablicy, której inicjatorem powsta-
nia był Czesław Nowak, prezes 
Stowarzyszenia „Godność”, zosta-
ły uwiecznione słowa wypowie-
dziane 35 lat temu przez papieża: 

Rocznica pielgrzymki 
„Każdy z was, młodzi przyjaciele, 
znajdzie też w życiu jakieś swoje 
Westerplatte, jakiś wymiar zadań, 
które musi podjąć i wypełnić, jakiś 
porządek prawd i wartości, które 
trzeba utrzymać i obronić, obronić 
- dla siebie i innych”. 

Hołd i cześć św. Janowi Pawłowi 
II oddano także przy Pomniku Po-
ległych Stoczniowców w Gdańsku. 
W tym miejscu, 12 czerwca papież 
modlił się otoczony przez setki 
funkcjonariuszy Służb Bezpieczeń-
stwa, którzy w celu upokorzenia 
go stanęli do niego plecami.

Z kolei w Bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku odbyła się msza święta, 
a kwiaty złożono także pod przyko-
ścielnym pomnikiem Jana Pawła II.

nego doświadczenia. I dotykamy 
problemu, jakie korzyści będzie 
miał przyszłości polski przemysł. 
Jeśli zasadniczym celem będzie 
pozostawienie jak największej ilo-
ści pieniędzy w Polsce, być może 
będzie nam łatwiej rozmawiać 
o tym, jak to realizować. 

Wszystkie debaty, które doty-
czyły także m.in. przekopu Mierzei 
Wiślanej, broni chemicznej w Bał-
tyku, wyzwań na rynku pracy, 
przemysłu okrętowego i sytuacji 
geopolitycznej można wysłuchać, 
a także obejrzeć TUTAJ...>>
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
www.radiogdansk.pl/tag/forum-morskie-radia-gdansk
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